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1. Відсторонення працівників університету від роботи відповідно до наказу 
МНУ імені В. О. Сухомлинського від 01.11.2021 р. № 406 «Про особливості 
роботи університету в умовах «червоного рівня» епідемічної небезпеки з 
08.11.2021 Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: фахівці відділу кадрів та навчального відділу. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2. Різне. 
2.1. Про зміни в структурі університету з 01.01.2022 р. 

Доповідає: Овчаренко А. В., перший проректор. 
Готують: декани факультетів. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

2.2. Попередня інформація щодо тарифів на опалення. 
Доповідають: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-
господарчої роботи. 
Готують: фахівці адміністративно-господарчої частини. 
Відповідальний за підготовку питання: Овчаренко А. В., перший 
проректор. 

РІШЕННЯ № 1 
Заслухавши та обговоривши питання про відсторонення працівників 

університету від роботи відповідно до наказу МНУ імені В. О. Сухомлинського 
від 01.11.2021 р. № 406 «Про особливості роботи університету в умовах 
«червоного рівня» епідемічної небезпеки з 08.11.2021 , 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Заборонити з 08.11.2021 р. вхід до університету працівникам, які 

відстороненні від роботи згідно з наказом від 04.11.2021 р. № 309/к (зі 
змінами). 

2. Проректору з адміністративно-господарчої роботи Даниленко В. Л., 
комендантам навчальних корпусів № 1, № 2 проінформувати сторожів про 
вимоги наказу від 04.11.2021 р. № 309/к (зі змінами). 

3. Працівник, відсторонений від роботи, не має права виконувати свої посадові 
обов’язки. 

4. Працівникам, які відсторонені від роботи з 08.11.2021 р. за умови усунення 
причин, що зумовило відсторонення, повідомити відділ кадрів у 
телефонному режимі, електронною поштою про наявність підтверджуючих 
документів. 

5. Деканам факультетів, завідувачам кафедр унести зміни у розклад занять та 
замінити відсторонених від роботи викладачів іншими викладачами. 



6. Попередити відсторонених викладачів про зміни у розкладі та заборону 
виконувати всі види робіт відповідно до індивідуального плану. 

7. Керівникам структурних підрозділів, деканам факультетів попередити 
працівників університету, які знаходяться на лікарняному, про необхідність 
в перший день виходу на роботу надати документ, який підтверджує 
наявність профілактичного щеплення проти СОVID-19.  

2. Різне. 
РІШЕННЯ № 2.1 

Заслухавши та обговоривши інформацію про зміни в структурі 
університету з 01.01.2022 р., 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. Відповідно до проведеного аналізу динаміки набору здобувачів вищої освіти 

за останні 3 роки, кадрового забезпечення освітніх програм, кошторису 
спеціальностей, визначення нерентабельності освітніх програм, на виконання 
п. 1.1, п. 1.2 наказу МНУ імені В. О. Сухомлинського від 20.09.2021 р. № 343 
«Про затвердження складу проєктних груп та призначення гарантів освітніх 
програм» затвердити такі зміни в структурі університету: 
1.1. На базі кафедри інформаційних технологій створити кафедру 

комп’ютерних наук. 
1.2. На базі кафедри загальної та прикладної лінгвістики створити кафедру 

іноземних мов. 
1.3. На базі кафедри психології та соціальних наук утворити кафедру 

психології. 
Відповідальні: Овчаренко А. В.,перший проректор, Полоскова І. В., 
начальник відділу кадрів. 
Термін виконання: канікулярний період. 

2. Провести заходи щодо укомплектування кафедр науково-педагогічними 
працівниками згідно з Законом України «Про вищу освіту» та відповідно до 
ліцензійних вимог і номенклатури внести зміни до документації факультетів 
та кафедр.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 01.01.2022 р. 

3. Внести відповідні зміни до нормативної документації у канікулярний період. 
Відповідальні: начальник відділу кадрів Полоскова І. В., головний 
бухгалтер Тогоєва Г. М., керівник навчального відділу Трофимишина О. С. 
Термін виконання: до 10.01.2022 р. 

РІШЕННЯ № 2.2 
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо тарифів на опалення, 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
1. У звʼязку зі зміною тарифів та проведенням навчальних занять із 

використанням технологій дистанційного навчання під час карантину 
розпочати опалювальний сезон 2021-2022 рр. у навчальних корпусах №№ 1, 
2, 10, 12 із 22.11.2021 р. 
Відповідальна: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи. 



Термін виконання: до 22.11.2021 р. 
2. Подати рапорт щодо необхідності опалення навчального корпусу № 9. 

Відповідальна: Гуріна О. В., декан механіко-математичного факультету. 
Термін виконання: до 10.11.2021. 

3. Відповідно до рішення конференції трудового колективу університету 
(протокол № 1 від 28.08.2021 р.), рапорту в. о. завідувача кафедри військової 
підготовки Гарбара О. С. від 01.10.2021 р. не здійснювати підключення 
систем опалення будівель навчального корпусу № 6 та гуртожитку № 3 на 
опалювальний період 2021-2022 рр. 
Відповідальна: Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої 
роботи. 
Термін виконання: до 15.11. 2021 р. 

 


